
Wat nu? 

In het najaar van 2019 liet KSK Steenbrugge door Double Pass  

Vlaanderen een audit uitvoeren. Dit in opdracht van de Belgische 

voetbalbond. In zo'n audit worden het beleid, de organisatie,  

de communicatie en de omkadering van de jeugdopleiding onder de 

loep gehouden, en beoordeeld aan de hand van een referentiekader 

opgesteld door de voetbalbond.  Het volledige auditrapport kunt U 

binnenkort op onze website terugvinden. 

 

KSK Steenbrugge behaalde het: 

BASIC QUALITY LABELPROV  

en niet de beoogde 2 sterren. Dit betekent dat wij volgend seizoen niet 

kunnen deelnemen aan de provinciale jeugdcompetitie, maar wel 

aan de gewestelijke jeugdcompetities. 
 

Wij willen jullie nu al zeggen dat we de ambitie hebben om in de  

toekomst terug op Provinciaal niveau te gaan spelen. 

 

KSK zal blijvend trainers aanwerven, steunen en begeleiden die  

ervaren èn gemotiveerd zijn. Daarom is misschien het resultaat van 

deze audit ook een kleine zege en zullen  

bekwame trainers de weg naar KSK opnieuw  

vinden waar ze omwille van de gewestelijke  

competitie niet langer genoodzaakt zijn om aan 

de nodige diploma’s (die door Voetbal  

Vlaanderen worden georganiseerd) te voldoen. 
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Nieuwsbrief  
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P A G I N A  2  

De uitslag van 

deze audit is 

een basis om 

verder te 

werken aan 

onze 

organisatie! 

Gewestelijke jeugdcompetitie 

Deze audit heeft ons natuurlijk ook wakker geschud. Als bestuur nemen 

we de verantwoordelijkheid op en zullen we alle werkpunten aanpakken.   

Zo zal KSK de nodige aandacht besteden om de visie en de doorstroming 

op een efficiëntere manier te laten gebeuren. Dit in een betere communi-

catieve relatie tussen de raad van  bestuur, het jeugdbestuur, de trainers 

van de eerste ploeg en de jeugdtrainers. Ook naar ouders, spelers en  

vrijwilligers zal aandachtig geluisterd worden. 

Voor mensen die meer informatie wensen of vragen hebben omtrent de  

audit en de toekomst van KSK hebben, nodigen we graag uit op onze  

infoavond op donderdag 6 februari om 20u00  
op KSK Steenbrugge. 

N I E U W S B R I E F   

Volgende informatie  willen we meegeven: 

 Wij willen in de gewestelijke jeugdcompetitie spelen op het 

 hoogste niveau 

 Gewestelijk (vergelijkbaar met Provinciaal 2) kunnen er 2  

 ploegen worden ingeschreven, waarbij je de eerstejaars op    

        gewestelijk 1 ster laat spelen en de tweedejaars op gewestelijk 3. 
 

 KSK wil kwalitatief opleiden en de doorstroming naar de 

 eerste ploeg verzekeren. 

Toekomst KSK Steenbrugge 


